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1. Volba tématu
Téma je vybráno velice vhodně. Jak sama autorka uvádí, je v této oblasti velmi mnoho

závažných problémů, což může sama dobře pozorovat, neboť pracuje již několik let na
dětském oddělení. Tato problematika patří k citlivým tématům.které zahrnují nejen vyšší
zájem rodičů o hospitalizaci, prostorové uspořádání oddělení a kapacitu lůžek, ale hlavně
samotný přístup všech zdravotníků k rodičům.

2. Teoretická část
Definování problematiky: problematika v teoretické části není definována do cílů. Cíle
v empirické části práce pokládám za dobře definované a informačně přínosné.
PřehJedp&ZDatků: získané poznatky jsou seřazeny přehledně a logicky.
Výběr relevantních názorů: pro daný problém považuji za úměrný, pro prezentované názory
je vybrána vhodná literatura.

3. Empirická část
Definování výzkumného problému: výzkumný problém pokládám za dobře zvolený a
definovaný.
Charakteristika vzorku: charakteristiku souboru. respondentů považuji za optimálně
zvolenou, velikost souboru též pokládám za velmi dobrou pro účel bakalářské práce.
Charakteristika metod: byla zvolena metoda dotazníku. Dotazník vypracovala autorka
samostatně s ohledem na danou problematiku. Metodu dotazníku považuji za úměrnou a
vhodně zvolenou pro zodpovězení definovaných otázek.
Způsob prezentování výsledků: prezentace výsledků je zobrazena v tabulkách a grafech,
které jsou doplněny komentářem. Způsob prezentace pokládám za méně přehledný.
Domnívám se, že pro snazší přehlednost by bylo vhodnější použít pouze jednu formu
prezentace (graf nebo tabulku). U některých otázek byl komentář hodnocen v procentech,
v grafech však byly uvedeny počty respondentů. Proto bych se vzhledem ke komentáři u této
práce přikláněla pouze k použití vypracovaných tabulek. U otázky č, 17 chybná prezentace
vysvětlení (rodinná péče 4x, rodinná péče 2x).
Způsob diskutování výsledků: diskuze, k získaným výsledkům.na.dobré úrovni. Plně
souhlasím s autorkou, že by bylo vhodné vypracovat podobný dotazník pro rodiče a výsledky
z obou skupin porovnat. Rodiče opravdu vnímají mnoho věcí velice odlišně.



4. Závěry práce
Způsob shrautí: autorka splnila cíle výzkumu. Prokázala schopnost shrnout závěry své
práce, které by měly pomoci ke zkvalitnění spolupráce mezi zdravotníky a rodiči
hospitalizovaných dětí.
Hlavni přínos práce vidím ve zmapování problémů, které se objevují při hospitaIizaci rodičů
s dětmi a snaha některých zďravotníkůo těchto problémech diskutovat a řešit je.Za důležité
zjištění též považuji, že 82% dotazovaných sester je nakloněno myšlence přijímat rodiče
s dětmi 1190% sester uvádí, že jim tuto možnost nabízí.

s. Literatura a práce s literaturou
K práci byla použita kvalitní literatura a autorka s.ní umí dobře pracovat. Pouze. v seznamu

literatury jsou chybně uvedeny literámí.odkazy na články v periodických publikacích.

6. Kvalita přtlob: velmi dobrá

7. Celkové stanovisko
Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci,
doporučuji ji k obhajobě.
Bylo by zajímavé diskutovat ktěmto tématům:
1. Jak jsou rodiče před plánovaným přijetím informováni zdravotníky o možnostech jejich

ubytování na oddělení ?
2. Jak využijete výsledků této práce ve své profesi?

8. Klasifikace: velmi dobře

Hradec Králové, 17.5 .2007 Bc. I. Rod'anová .


